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LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cílem lekcí informačního vzdělávání je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost dětí. 

Nenásilnou formou pomáhají pochopit význam knihy, která informace nejen soustřeďuje, 

ale také zprostředkovává. Naučí děti nejen orientaci v knihovně, ale především pracovat 

s knihou a textem, vyhledávat informace, umět je hodnotit a dále pouţívat. Děti jsou vţdy 

seznámeny s nabízenými sluţbami knihovny, s podmínkami registrace a půjčování. 

Knihovnické lekce je moţné si objednat emailem během celého školního roku. 

 

NABÍDKA LEKCÍ INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

1. lekce informačního vzdělávání 

- seznámení dětí s knihovnou a jejím posláním 

 

2. lekce informačního vzdělávání 

- seznámení s výpůjčním řádem, s ţánrovými skupinami literatury, uspořádáním 

a označením knih ve volném výběru 

 

3. lekce informačního vzdělávání 

- výroba knihy, způsob, jakým se kniha dostává ke čtenářům, vysvětlení pojmů 

spisovatel a ilustrátor 

 

4. lekce informačního vzdělávání 

- samostatná orientace v knihovně, vyhledávání a ukládání knih, první seznámení 

s katalogem 

 

5. lekce informačního vzdělávání 

- rozdělení naučné literatury a její vyhledávání ve volném výběru 

 

6. lekce informačního vzdělávání 

- seznámení s elektronickým katalogem, praktická ukázka 

 

Zpět na obsah 
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BESEDY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY   

 

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU 
Termín realizace: říjen - listopad  
Seznámení dětí s prostředím knihovny a jejími pravidly. Doporučeno absolvovat 2x ročně. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: informační a komunikativní 

 
KDO VYLEKÁ VELKÉHO ZLÉHO VLKA 
Termín realizace: leden – únor  
Velký vlk dostane škytavku. Zbaví se jí jedině tak, ţe ho někdo vyleká. Najdeme někoho, 
kdo vlkovi pomůţe? Dramatická hra pro nejmenší děti podle knihy francouzského 
spisovatele Jean Leroye, učitele, autora komiksů a knih pro mládeţ.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
  

KAMARÁD PRO MEDVĚDA 
Termín realizace: březen - duben  
Krásný příběh o tom, jak je kamarádství v ţivotě důleţité. Dramatická hra pro nejmenší 
děti podle knihy spisovatele Petra Horáčka.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 

V KNIHOVNĚ S PŘEDŠKOLÁKY 
Termín realizace: květen - červen  
Povídání s předškoláky o knihovně a jejích odděleních, orientace v kniţním fondu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: informační a komunikativní 
 
 

Zpět na obsah 
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BESEDY PRO 1. AŢ 3. TŘÍDU ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

V KNIHOVNĚ JE LEV 

Termín realizace: říjen  
V knihovně paní Kábrtové je vítán kaţdý, kdo se chová hezky a neporušuje kniţní řád, 
klidně i lev. Prostřednictvím půvabného příběhu se děti seznámí s prostředím knihovny 
a základními pravidly vyuţívání jejích sluţeb. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast:: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 

S KRÁLÍKEM FELIXEM OBJEVUJEME PYRAMIDY 

Termín realizace: listopad 

Plyšový králíček Felix se ztratil a hledá cestu domů; z kaţdého místa,  
které navštívil, posílá psaní. Tentokrát s Felixem navštívíme Egypt a budeme  
si vyprávět o pyramidách, faraonech a pokladech. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
Termín realizace: prosinec 
Beseda o tom, proč se slaví Vánoce, o vánočních zvycích a tradicích.  
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 

DANDA MÁ HLAD 

Termín realizace: leden – únor 
Otík dostane k narozeninám od pratety Vilemíny zvláštního domácího mazlíčka – 
masoţravou kytku jménem Danda. Otíkovi kytka způsobí spoustu problémů  
a my se budeme skvěle bavit. S dětmi třetích tříd si vysvětlíme prostřednictvím  
této knihy rozdíl mezi beletrií a naučnou literaturou. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 
 

ZA POKLADEM MEZI PIRÁTY 

Termín realizace: březen - duben 

S Machem, Šebestovou a celou třídou 3. B se vydáme do Karibiku mezi piráty. 
Děti čeká dobrodruţství spojené s hledáním pirátského pokladu a seznámení  
s dalšími hrdiny kníţek Miloše Macourka.   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 

S KRÁLÍKEM FELIXEM ZA RYTÍŘI 
Termín realizace: květen - červen 

Králík Felix je velký cestovatel. Tentokrát se ztratí v minulosti a ocitne se 

ve středověku mezi rytíři. Krátké povídání o hradech a rytířích doplníme  
pohádkou o statečném rytíři Bruncvíkovi. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 

Zpět na obsah 
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BESEDY PRO 4. AŢ 5. TŘÍDU ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

VŠE O KNIZE 

Termín realizace: říjen – listopad 

Děti se jednoduchou formou seznámí s historií písma a knihy. Dále si formou kritického 
myšlení vysvětlíme, jak vzniká kniha.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast:: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
Termín realizace: prosinec 
Beseda o tom, proč se slaví Vánoce, o vánočních zvycích a tradicích.  
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 

LIBUŠE, TETA, HORYMÍR A TI DRUZÍ 
Termín realizace: leden - březen 
Výběr nejznámějších českých pověstí a přiblíţení doby dávno minulé jednoduše 
a srozumitelně. Děti budou pracovat s knihami Martiny Drijverové, Lucie Seifertové, 
Bohuslava Ţárského a dalších. 
Klíčové kompetence: k učení a občanská 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 

ZÁPISKY MALÉHO POSEROUTKY 
Termín realizace: březen - duben 
Deník malého poseroutky je jedna z nejpopulárnějších dětských kniţních sérií. S dětmi si 
budeme povídat o problémech, ale i vítězstvích Grega – hlavního hrdiny. 
Klíčové kompetence: k učení a komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
STAŃ SE DETEKTIVEM  
Termín realizace: květen – červen 
Děti se seznámí s knihami Zuzany Pospíšilové Detektivové. Na základě popisu pachatele 
vytvoří identikit. V knihovně zapátráme i po dalších knihách s detektivní zápletkou. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problému, pracovní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a svět práce 
 

 

Zpět na obsah 
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BESEDY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A VÍCELETÁ GYMNÁZIA 

 
HISTORIE PORUBY 
Termín realizace: říjen - listopad   
Beseda o historii Poruby od prvních záznamů aţ po současnost. Děti se také seznámí 
s historickými objekty, přírodními a technickými zajímavostmi. Na konci besedy se ţáci 
pokusí zakreslit do slepé mapy Poruby stavby a zajímavosti, o kterých jsme si povídali. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 

CO JSOU VÁNOCE A PROČ SE SLAVÍ? 
Termín realizace: prosinec 
Děti se seznámí s historií Vánoc, vánočních zvyků a dozví se něco maličko o tom, jak se 
Vánoce slaví ve světě. 
Klíčové kompetence: k učení, občanské 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
NEVÁŢNĚ O WILLIAMU SHAKESPEAROVI 
Termín realizace: leden - únor  
Ţáci se humornou cestou seznámí s ţivotem a dílem Williama Shakespeara. Podívají se 
na ukázky filmových zpracování her. Na závěr v popleteném kvizu ověří své znalosti. 
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
ZÁVISLÉ KNIHY S HANDICAPEM 
Termín realizace: březen - duben 
Beseda o knihách Ivony Březinové www.bez-bot.cz a Holky na vodítku, pojednávající 
o problémech tělesně handicapovaných a o teenagerech se závislostí na drogách, 
o gamblerství a bulimii. 
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a zdraví 
 
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
Termín realizace: březen - duben 
Beseda o tom, proč se slaví Velikonoce, o velikonočních zvycích a tradicích.  
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
VOJTĚCH MATOCHA - PRAŠINA 
Termín realizace: květen - červen 
Ţáci se seznámí s autorem knih Prašina a Černý merkurit. Popovídáme si o tom, jaký by 
byl svět bez moderních technologií a jak by si v takovém světě poradili oni. 
Klíčové kompetence: komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, informační a 
komunikační technologie 
 
Zpět na obsah 

http://www.bez-bot.cz/
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BESEDY PRO ŢÁKY ŠKOL SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 
S KRÁLÍKEM FELIXEM OBJEVUJEME PYRAMIDY 

Termín realizace: říjen - listopad 

Plyšový králíček Felix se ztratil a hledá cestu domů; z kaţdého místa,  
které navštívil, posílá psaní. Tentokrát s Felixem navštívíme Egypt a budeme  
si vyprávět o pyramidách, faraonech a pokladech. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 

S KRÁLÍKEM FELIXEM OBJEVUJEME FRANCII   
Termín realizace: leden – únor 
Felix píše z Paříţe, podíváme se na Eiffelovu věţ, mrkneme v Louvru na slavný obraz 
Mony Lisy, zastavíme se u katedrály Notre Dame a vydáme se za dobrodruţstvím 
prostřednictvím knih Julese Verna a dalších francouzských spisovatelů (Alexandra 
Dumase, R. Goscinny). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 

S KRÁLÍKEM FELIXEM OBJEVUJEME KEŇU 

Termín realizace: březen – duben 

Felix se vydal na safari. Vysvětlíme si, co slovíčko safari znamená, navštívíme 

národní parky a povíme si o zvířatech, která zde našla útočiště. 
Vyrobíme si masajskou masku.   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 
 

S KRÁLÍKEM FELIXEM ZA RYTÍŘI 
Termín realizace: květen - červen 

Králík Felix je velký cestovatel. Tentokrát se ztratí v minulosti a ocitne se ve středověku 
mezi rytíři. Krátké povídání o hradech a rytířích doplníme pohádkou o statečném rytíři 
Bruncvíkovi. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 

Zpět na obsah 

 


